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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за разглеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя и оценка на 

техническите предложения от офертите на участниците в процедура по възлагане на 

обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП 

– чрез публично състезание, с предмет: „РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА 

СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с 

решение на възложителя № 4 от 28.02.2019 г., вписано заедно с одобреното с него 

обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки 

под уникален идентификационен номер 00092-2019-0001 и публикувано заедно с 

одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет 

сайта на възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2564  

 

На 18.07.2019 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 

12, в изпълнение на Заповед № ОП-7 от 03.04.2019 г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

Председател:  

Любомир Равелов –   директор на  дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

Стефка Росенова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Розета Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и 2 и чл.57, 

ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 1. 

 

 1.  Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участници, за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор, и извършване на оценяване съгласно одобрената от 

възложителя методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 

                                                 
1 Съгласно разпоредбата на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 

2018 г., в сила от 1.03.2019 г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се 

приключва по реда, действащ към момента на откриването й. При позоваването на 

разпоредби от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила към 

момента на откриване на настоящата процедура. 

 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2564
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 2. Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферти на допуснатите 

участници „БАРИН АЛП“ ЕООД и „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД на основание чл.56, ал.2 

от ППЗОП комисията провери дали същите са подготвени и представени в съответствие с 

изискванията ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническите 

спецификации: 
 

   

2.1. 

 

„БАРИН АЛП“ ЕООД 

 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите документи, но 

същото не е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и 

условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за изпълнение 

на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, 

изготвено съгласно Образец № 2, съдържащо подход и програма за изпълнение на 

поръчката заедно с приложени Линеен календарен график за изпълнение, Диаграма на 

работната ръка и Диаграма на механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на 

валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5, като 

поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 44 /словом: четиридесет и четири/ календарни дни, 

считани от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Техническото предложение на участника представлява описание на цялостната му 

организация за изпълнение на обекта, като съдържа следното: 

 Етапи на изпълнение: 

 Първи етап: 

 Етап на иницииране: състои се от процеси за оторизиране на договора и 

включват: издаване на известие за изпълнение (и/или подписване на 

договор) на договора, с което официално се дава старт на изпълнението на 

Договора и в него се указват съответните правомощия на съответните 

лица, както от страна на изпълнителя, така и от страна на изпълнителите 

по други договори и съответно от страна на Възложителя. 

 Втори етап: 

 Етап на планиране: състои се от процеси за определяне на всички Задачи и 

ресурси за изпълнение на Договора. 

 Преглед на наличната информация и разработване на план за управление 

на договора: изпълнява се от ръководно инженерния персонал на 

участника, който е ангажиран в управлението, контролирането, отчитането 

и администрирането на договора по настоящата обществена поръчка. 

 Планиране и дефиниране на обхвата на договора: изготвя се работна 

структура на задачите. В работната структура на задачите, подробно, ще 
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бъде описан и дефиниран обхвата на Договора и ще служи, като основа за 

всички бъдещи действия, решения и указания. Работната структура ще 

указва и разделя главните Задачи и резултати на по-малки и по-лесно 

управляеми компоненти, които е формират. В хода на изпълнение на 

договора, на определени ЕТАПИ във времето, ще подлежи на ревизия с 

цел адаптиране, към реалното изпълнение на Договора. 

 Планиране на ресурсите: определят се вида (хора, оборудване, материали и 

др.) и количеството на необходимите ресурси за изпълнение на Задачите 

по Договора, както и се оценят и разпределят разходите по отделните 

Задачи (план на ресурсите). В хода на изпълнение на договора, на 

определени етапи във времето, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране 

към реалното изпълнение на Договора.  

Ресурсна таблица - работна ръка и механизация за изпълнение на 

поръчката: 
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 Планиране управлението на риска: извършва се избор на конкретен подход 

и методи за управление на риска по предмета на Договора. Тук ще се 

идентифицират и анализират рисковите фактори, както и ще се определи и 

степента на тяхното влияние върху целите на Договора, както и ще се 

разработят съответните процедури и методи за прилагане на конкретни 

действия за намаляване на заплахите и за елиминиране на риска. В хода на 

изпълнение на договора динамично, ще подлежи на ревизия с цел 

адаптиране, към реалното изпълнение и елиминиране или намаляване на 

рисковите фактори. 

 Планиране на качеството: определят се изискванията и стандартите за 

качество, с които трябва да се осигури съответствие и на процедурите, и 

отговорностите за осигуряване на качеството. План за 

управление/осигуряване на качеството, който съвместно с внедрената 

системи за управление на качеството съставят интегрираната система за 

контрол и управление на качеството, като осъществявания контрол по ней 

е вътрешен и външен контрол на изпълнителя на два етапа с по три нива. В 

хода на изпълнение на договора динамично, ще подлежи на ревизия с цел 

адаптиране, към реалното изпълнение и елиминиране или намаляване на 

рисковите фактори. 

 Планиране на комуникациите: определят се процедурите за комуникация 

между участниците в Договора, кой от каква информация има нужда, кога 

и как да му бъде предоставена, както и формата и начина. План за 

набиране на информация, така и на допълнително необходимата 

информация. В хода на изпълнение на договора динамично, ще подлежи на 

ревизия с цел набавяне на необходимата информация. 

 Планиране на организацията и на хората: идентифицират се, документират 

се и се назначат роли, отговорности и отношения за отчитане на работата 

по Договора. Ще се изготви Подробен списък на ангажираният екип за 

изпълнение на договора, както и техните задължения, отговорности и 

начин на отчитане. 

 Планиране на доставките: определя се вида и количеството на ресурсите, 

които са необходими да бъдат доставени отвън (други външни услуги от 

съответните доставчици и/или други лица), документиране на 

изискванията към тях и условията на работа. Тук ще се изготви План на 

доставките. 

 Трети етап: 

 Етап на изпълнение: процес за изпълнение на планираните задачи за 

постигане на целите и очакваните резултати. Координиране на усилията на 

хората и използването на ресурсите. Подобряване на взаимодействието 

между членовете на екипа, чрез развиване на индивидуалните и груповите 

умения и компетенции на хората за реализация на Договора. 

Разпространяване навреме на необходимата информация до всички 

участници в Договора. Идентифициране на промени и осигуряване, че те 

са анализирани и координирани. Осигуряване на качеството и полагане на 

усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на 

изискванията на участниците в Договора. 

o Изпълнение на СМР: 

 Изпълнение на основните видове работи: 
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 Дейностите на обекта ще започнат с демонтажни 

работи. Съществуващите бордюри ще се демонтират 

като по възможност ще се изваждат цели, с цел 

осигуряване на по-нататъшното им ползване. Целите 

бордюри ще се почистват и сортират, а останалите ще 

се третират като строителен отпадък. 

 Демонтажните работи ще продължат с фрезоване на 

съществуващата настилка от щампован бетон. 

Фрезоването и натоварването и извозването ще се 

извършват едновременно така, че строителните 

отпадъци да пребивават възможно най-кратко време 

на обекта. 

 След извършване на демонтажните работи ще се 

премине към изпълнението на новата настилка от 

щампован бетон. Направата на новата настилка ще 

започне от монтажа на армировката, като първо ще се 

поставят фиксаторите и ще се осигури връзката 

между старият и новият бетон. След това се 

преминава към монтаж на армировъчните мрежи. 

 След като са изпълнени армировъчните работи на 

едно поле /от фуга до фуга/ се преминава към 

полагането на бетона, а армировъчните работи 

продължават на следващите полета. 

 Едновременно с полагане на армировката са 

повдигнати/свалени и всички решетки. 

 След изпълнение на бетоновите работи се оформят 

предварително заготвените фуги. 

 След полагане на бетона, в предварително 

заготвените за това места се полагат бетоновите 

бордюри, където е необходимо. 

 След полагане на всички видове бордюри се 

пристъпва към изпълнението на настилките и 

облицовките, като след изпълнението им се пристъпва 

към изпълнението на горен елемент парапет - 

полимербетон. 

 При изпълнена нова настилка от щампован бетон до 

етап импрегниране и лакиране се пристъпва към 

работите по импрегниране и лакиране на целия обект, 

като повърхностите се измиват преди и след 

полагането на импрегнатора и лака. 

 След изпълнение на бетоновите работи се взимат 

проби от акредитирана строителна лаборатория. 

 Направа на временни подходи: 

 По време на подготвителните работи ще бъдат 

разгледани и съгласувани с Възложителя 

местоположението на информационните табели, 

временна организация на движението, разположение 

на временното селище за мобилен офис и 

местостоянка на механизацията. Преди започване на 
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строителството ще се изгради временна строителна 

база. Тя ще осигури нормални санитарно - хигиенни 

условия за хранене, преобличане, отдих, даване на 

първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода. 

Обекта се намира в населено място. Изпълнителят 

разполага със собствен офис, намиращ се в града, в 

непосредствена близост до обектта. Този офис ще се 

използва като обектов офис за инженерно-

техническото ръководство на обекта. 

 С осигуряването на офис в рамките на града се 

позволява бърза достъпност до всяка работна зона на 

обекта, както и лесен контрол на изпълнението, от 

една страна, и от друга страна - офисът ще осигурява 

работен комфорт за управленския персонал. 

 След приключване на подготвителните работи по 

трасето ще се отложат съществуващите комуникации. 

Ще се организира среща на обекта с представители на 

експлоатационните дружества за потвърждение 

местоположението на комуникационните 

съоръжения. В района на временното строително 

селище ще се разположат: 

- Мобилен контейнер за нуждите на 

работниците и съхранение на механизиран 

строителен инструментариум. Същият ще бъде 

снабден с консумативи и помощни материали 

за оказване на първа помощ при необходимост; 

- Мобилен контейнер за охраната на обекта; 

- Мобилна тоалетна; 

- Място за паркиране на строителната 

механизация и автотранспорт. Строителната 

механизация ще се придвижва в рамките на 

обекта и ще се почиства преди домуване в 

определените зони за паркиране. За камионите, 

които ще извозват земни маси и строителни 

отпадъци на съответните депа, ще се изгради 

зона за почистване преди излизане от обекта. 

Изпълнителят ще осигури и поддържа 

снабдявайте питейна вода за персонала и вода 

от разрешени източници за нуждите на 

строителството. Изпълнителят ще осигури и 

поддържа временно електроснабдяване за 

нуждите на строителството. 

 Всички допълнителни инсталации, необходими по 

време на строителството, ще се отстранят от 

Изпълнителя преди окончателното приемане на 

работите. 

 Изпълнителят ще осигури обозначителни табели на 

входа на площадката или на друго място, одобрено от 

Възложителя. Там, където е необходимо, обектът ще 
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бъде ограден с временна строителна ограда. 

Изпълнителят ще поддържа площадките чисти, 

подредени и в безопасно състояние по време на 

периода на строителство и експлоатация. 

Изхвърлянето на всички неизползвани материали и 

остатъци, свързани със строителните работи от 

площадките, е задължение на Изпълнителя. 

 Армировъчни работи: 

 Стоманата, използвана за армиране на бетона ще 

съответства на българските или европейски 

стандарти. 

 Армировката за строителството на обекта ще бъде 

придружена със сертификат за изпитването на 

производителя, като копие от него ще се връчва на 

Възложителя, преди армировката да бъде използвана. 

 Армировката ще се складира на чисти от пръст и 

други замърсявания стелажи, които са защитени така, 

че да се предотврати натрупването на прах, сол, земя 

или пясък довеяни от вятъра или други вредни за 

стоманата разяждащи вещества. Отделните типове и 

размери на армировъчните пръти ще се складират на 

отделни стелажи, като типът и диаметъра са ясно 

маркирани, за всеки отделен случай. 

 За поставянето на армировката в проектното й 

положение ще се използват фиксатори. Те задържат 

армировката в правилна позиция по време на 

бетонирането и не позволяват измятането й. 

 Минималното бетоново покритие на армировката, 

включително скобите и съединителите, ще 

съответства на БДС или еквивалент. 

 Обработката на армировка и изправянето на кангална 

стомана ще се извършват само на оградени и 

обезопасени за целта места. При обработка на 

армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на 

работната маса, ще се поставя предпазна мрежа или 

щит за защита на преминаващите работещи. 

 Приготвената армировка ще се пакетира съобразно 

изискванията за транспортиране и складиране и 

последователността на монтажа. 

 Армировъчните скелети, поставени преди монтиране 

на кофражните форми ще се осигуряват срещу 

преобръщане или падане. 

 Бетонови работи: 

 Бетоновите смеси ще бъдат в съответствие с БДС/ EN 

и изискванията на проекта. 

 Полагане: 

- Бетонът трябва да бъде с такава плътност, че 

да може лесно да се полага в краищата и 

ъглите на кофража, без да става разслояване на 
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материалите или отделяне на свободната 

водана повърхността. При сваляне на кофража, 

бетонът трябва да има еднородна повърхност, 

да няма пори, повърхностно малки пукнатини, 

или голямо количество прах и да не бъде с по-

ниско качество от определения стандарт; 

- За да се удовлетворят изискванията на 

Възложителя за пластичност на предложените 

смеси, които да са адекватни на изискванията 

на Спецификацията, Изпълнителят трябва да 

проведе серия от изпитвания за пластичност, 

върху предварителните проби. Изпитванията 

трябва да се извършат съгласно БДС/ EN 

12350, или друга такава процедура, одобрена 

от Възложителя. Пробите за изпитване трябва 

да се вземат от партидите, използвани за 

кубчетата за предварително изпитване; 

- Изпълнителят трябва да осигури за всяко 

количество бетон, определена 

експериментална част от кофража, запълнен с 

арматура, поставен в положение и сечение на 

профилите, които ще се използват за 

строителната конструкция. Кофражът трябва 

да отговаря на поставените изисквания. 

Формите трябва да се пълнят в присъствието 

на Възложителя с бетон от една и съща смес и 

от партида, от която са направени кубчетата за 

предварително тестване, и който трябва да се 

уплътни по същия начин, и със 

същотооборудване, което е предложено за 

общата строителна конструкция; 

- Този процес, ако е необходимо, трябва да се 

повтори с модифицирани смеси, докато вида 

на бетона, след свалянето от формата стане 

приемлив за Възложителя, след което той 

може да се използва като стандарт за качество; 

- Якостта, посочена за достигане за 28 дни или 

друга за по-малък период, се отнася за тестови 

кубчета, тествани при температурите, 

определени в БДС. За да се вземе предвид 

влиянието на температура извън този обхват, 

което може да се получи при смесване и 

втвърдяване на бетона. 

 Транспорт на бетона, полагане: 

- Оборудване: Изпълнителят ще осигури 

подходящи средства за транспорт и полагане 

на бетона в достатъчни количества, за да 

изпълни програмата за полагането му. Цялото 

оборудване и съоръжения ще бъдат правилно 
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подбрани, във връзка с ефективното и бързо 

полагане на бетона и безопасността на 

строителните дейности, и трябва да бъдат 

одобрени от Възложителя, преди използването 

им. Цялото оборудване и съоръжения, 

използвани за транспортиране и полагане на 

бетона, трябва да бъдат съхранявани чисти и 

трябва да бъдат почиствани, след всяко 

прекъсване на работата и в края на всяка 

смяна; 

- Транспорт на бетона: Съдържанието на 

бетонобъркачката трябва да бъде изсипано 

еднократно и бетонът да бъде транспортиран 

по такъв начин, при който да не се получи 

разделяне и разслояване на неговите съставки. 

Ако по мнение на Възложителя, по време на 

транспортирането се е получило разделяне и 

разслояване на съставките на бетона, бетонът 

трябва отново да се разбърка, точно преди да 

бъде окончателно положен на място. Не трябва 

да се добавя вода към бетона, в периода между 

бъркането и полагането, освен при изрични 

писмени инструкции от Възложителя. Докато 

се транспортира от бетонобъркачката до 

мястото за полагане, бетонът ще бъде 

предпазван от замърсяване с прах или пясък, 

или от прекадена влага или изсушаване, 

предизвикани от валеж на дъжд или сняг или 

висока температура; 

- Приготвяне за полагане: При подготовката за 

полагане на бетона ще бъдат премахнати от 

вътрешността на формите всички строителни 

отпадъци и странични материали. Преди 

бетонът да бъде положен, ще бъде премахната 

намиращата се по повърхностите за полагане 

на бетона вода. Полагането на бетона няма да 

започва преди Възложителя да е инспектирал и 

одобрил кофража или другите повърхности, за 

полагане на бетона и цялата арматура, 

оборудването за изливане на бетона и метода, 

по който ще се полага. Такова одобрение не 

освобождава Изпълнителя, от която и да е от 

неговите отговорности по настоящия Договор. 

Ако бетонът ще се излива върху съществуваща 

бетонна повърхност, то тази повърхност 

трябва да бъде подготвена и обработена, 

съгласно методика одобрена от Възложителя. 

Повърхността ще се намокри преди полагането 

на бетона. Подготовка на тази операция 
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подлежи на проверка от Възложителя; 

- Полагане на бетона: Бетонът ще бъде положен 

възможно най-бързо, след завършване на 

бъркането и преди да е започнало 

първоначално втвърдяване. Обикновено 

бетонът може да бъде положен, чрез свободно 

падане от височина максимум до 1.5 метра, без 

използване на тръби, при условие, че са взети 

съответните мерки за предотвратяване на 

разделяне и разслояване, и преждевременно 

покриване на горната арматура. При 

определени обстоятелства могат бъдат 

позволени височини по-големи от 1.5 метра, но 

само с писменото разрешение на Възложителя, 

след опити, за да се установи ефектът върху 

бетона. Когато се използват тръби, те трябва, 

доколкото е възможно, да бъдат пълни с бетон, 

по време на полагането и техните най-долни 

краища, трябва да влизат в ново положения 

бетон. Също така, може се използват улеи, 

като те трябва да бъдат от стомана или обшити 

със стоманена ламарина. Улеите трябва 

постоянно се пазят чисти от образуване на 

покривен слой от втвърден бетон или други 

наслагвания. Улеите трябва да бъдат нагласени 

под ъгъл, при който бетонът, нито да прилепне 

към тях, нито да се разделят фракциите му. 

Бетонирането на която и да е част от 

конструкцията ще се извършва чрез една 

непрекъсната операция и не се разрешава 

никакво прекъсване на бетонирането, без 

одобрение на Възложителя. В случай, когато е 

дадено одобрение от Възложителя за 

прекъсване на бетонирането и когато се 

случват забавяния, за повече от един час, 

между последователни бетонирания и когато, 

според мнението на Възложителя, на по-рано 

положения бетон му трябва време за 

втвърдяване, получената при това фуга ще се 

нарича „конструктивна фуга“. По-рано 

положеният бетон трябва да се разреже на 

вертикална и/или хоризонтална повърхност и 

съединяващата повърхност да се третира, 

както се предписва в приетите стандарти за 

работа на „конструктивна фуга“; 

- Вибриране на бетона: След полагане на бетона, 

той трябва напълно се уплътни чрез механично 

вибриране, извършвано от дълбочинни 

вибратори, или за обработка на повърхността 
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на тънки плочи чрез одобрени повърхностни 

вибратори или вибриращи рейки. Вибраторите 

ще бъдат използвани от компетентни 

оператори, правилно обучени да боравят със 

специалното оборудване, което се използва на 

площадката. Дълбочинните вибратори трябва 

да работят на честота не по-малка от 120Hz, 

когато са потопени в бетона. Работещата част 

на вибратора трябва да бъде напълно потопена, 

докато се използва и вибрирането трябва бъде 

достатъчно продължително и интензивно, за да 

стегне изцяло бетона, но не трябва да 

продължава до такава степен, при която да 

получи разделяне и разслояване. Вибраторите 

не трябва да се използват за транспортиране на 

бетона във формите. С вибраторите трябва да 

се борави така, че да обработят напълно бетона 

около залятата с бетон арматура, в ъглите и 

чупките на кофража. Вибраторите не трябва да 

се прилагат директно, или чрез арматура, към 

участъци или слоеве бетон, които са се 

втвърдили до степен, при която бетонът 

престава да бъде пластичен при вибриране. 

Изпълнителят ще обърне внимание на това, че 

арматурата и компонентите, прикрепени към 

кофража, да не са разместени и че не е 

причинена повреда от вътрешната страна на 

кофража, при използване на дълбочинни 

вибратори. Вибрирането ще бъде допълнено от 

такова ръчно уплътняване, което е необходимо 

за осигуряване на гладки повърхности и 

плътен бетон покрай повърхностите на 

кофража и в ъглите и местата, които е 

невъзможно да бъдат достигнати с вибратори. 

Изпълнителят ще обърне внимание, за 

постигането на висока степен на стягане, за да 

се получи колкото е възможно по-плътен 

бетон, но това не трябва да се постигне, чрез 

вибриране на бетона в кофража, което ще 

доведе до увеличаване на съотношението вода/ 

цимент в кофража. Когато се излива бетон 

върху съществуващи бетонни повърхности, 

уплътняването трябва да бъде осъществено, 

чрез локално използване на вибриране, за се 

премахнат въздушните мехури, които се 

получават, под хоризонталните повърхности; 

- Фрезоване на настилки от щампован бетон: 

Фрезоването ще започне с почистване на 

повърхността от замърсявания, бои и лакове, 
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отстраняване на всички неравности от 

повърхността на бетона. Следва процес на 

смилане, с което ще се премахне горният слой 

на бетона; 

- Подготовка и полагане на щампован бетон: 

След като основата е добре подготвена и 

уплътнена, следва поставянето на кофража, 

полиетиленовото фолио и арматурата. 

Следваща стъпка е първоначалното полагане и 

подравняване на бетона, като за целта се 

използват специални гребла, мастари и големи 

магнезиеви заглаждачи. За набиване на едрата 

фракция в бетона се използват специални 

решетъчни валяци до постигане на 

пастообразна повърхност. На този етап 

повърхността се обработва със специални 

магнезиеви заглаждачи и ръбовете започват да 

се оформят с фугачи- специализирани 

инструменти за оформяне на ръбове и фуги; 

- Оцветяване, финна обработка и щамповане: 

След изчакване на необходимото време за 

поглъщане и изпаряване на излишното 

количество повърхностна вода се полага на две 

ръце прахообразна цветна посипка с 

предварително избран цвят. След пълното 

покриване на бетонната повърхност отново се 

заглажда със стоманена маламашка, както и за 

последен път се оформят ръбовете, ъглите с 

помощта на ъгловите фугачи. След като 

бетонът е достигнал определена специфична за 

всяка текстура твърдост, се полага цветният 

отделител, който служи за допълнителен 

нюансиращ цвят. Той се полага равномерно на 

тънък слой по повърхността на бетона. 

Отделителят освен че предпазва щампите 

слепване към бетона, така и добавяйки втория 

нюансиращ цвят на щампованата бетона 

повърхност, визуално засилвайки ефекта на 

съответната имитация. Полагането на щампите 

за бетон с избраната текстура трябва да става 

плътно една до друга. Използват се ръчни 

трамбовки за постигане на максимален 

отпечатък на текстурата на избраната щампа, 

като за недостъпните за места се използват 

тънки и меки щампи. Фугите могат да бъдат 

добавени със съответните специализирани 

инструменти като длета и ролкови фугачи 

преди бетона да се е втвърдил. След пълното 

втвърдяване на бетона (от 2 до 7 дни в 
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зависимост от метеорологичните условия) 

щампованата повърхност се измива с водна 

струя под налягане, за да се обезпраши 

максимално и да се постигне желания цвят и 

контраст между основния цвят (на посипката) 

и този на отделителя. За постигане на 

допълнителни ефекти на този етап се 

използват графитни бои и киселинни 

оцветители. След окончателното изсъхване на 

щампования бетон на повърхността се полага 

импрегнатор за бетон с помощта на четка, 

валяк или пистолет. В резултат на 

имрегнирането се проявяват окончателните 

цветове и цветови оттенъци на щампования 

бетон; 

- Импегриране на щампования бетон: При нови 

(пресни) бетонни повърхности, нанасянето на 

импрегнанта се извършва след съхненето на 

повърхността върху бетонната основа, 

обикновено 4-6 часа след полагането на 

бетона. Нанасянето на материала се извършва 

с две до три четки, една къса козирка или чрез 

умножаване на няколко слоя (поне два), докато 

се получи желаният външен вид. Материалът 

се нанася равномерно, за да се постигне 

равномерно проникване в основата и 

образуване на тънък защитен филм. За да се 

избегне появата на мехурчета и размазани 

участъци, импрегнанта се нанеся при околна 

температура и температурата на основата от 5 

°С до 30°С, защитен от пряка слънчева 

светлина и вятър. Частично изсушените части 

не трябва да се обработват допълнително, за да 

се избегне образуването на обрушени участъци 

от основата. След третирането, обработените 

повърхности трябва да бъдат защитени от 

силен вятър, дъжд и замръзване; 

- Лакиране на щампован бетон: За предпазване 

от трафика и атмосферните въздействия се 

поставя защитно лаковопокритие. Освен че 

предпазва от проникването на вода, лака има 

UV защита, която запазва цветовете от 

избеляване. Настилката се измива с 

водоструйка, изчаква се да изсъхне добре и се 

нанася с валяк един слой лак за щампован 

бетон. Вследствие на трафика и атмосферните 

въздействия защитното лаково покритие се 

износва и периодично през 2-3 години следва 

да се освежава с нанасянето на нов защитен 
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слой. Освен че предпазва от проникването на 

вода, лака има UV защита, която запазва 

цветовете от избеляване. Измийте настилката с 

водоструйка, изчакайте добре да изсъхне и 

нанесете с валяк един слой лак за щампован 

бетон; 

- Натоварване и извозване на материалите, 

получени при разваляне на настилките: 

Натоварването на материалите от настилката 

ще се изпълни с багер с подходящо тегло и тип 

на лопатата. Типът на багера ще се определя 

според количеството и вида на натоварвания 

материал. Всички материалите от настилката 

ще бъдат извозени на депо определено от 

Възложителя, е цел повторното му използване. 

Натоварването на транспорта ще се извърши 

машинно с багер. Всички работници и 

машинисти ще бъдат снабдени с работно 

облекло и индивидуални предпазни средства. 

Изсипването на кофата на багера в самосвала 

ще се извършва от малка височина, за да не се 

разпилява материал и да се предотврати 

излишно запрашаване. На работната площадка 

ще бъдат допускани само правоспособни за 

работа машинисти. При работа ще се спазват 

всички действащи нормативни изисквания за 

безопасност на труда и противопожарни 

мероприятия. До работа на строителната 

площадка ще се допускат строителни машини, 

които имат паспорт и са извършени 

съответните инструктажи и технически 

прегледи; 

- Изпълнение на бордюри: Бордюрите - видими 

и скрити, и водещите ивици се поставят и 

нареждат върху основа от бетон. Те се 

укрепват чрез запълване на фугите с цименто - 

пясъчен разтвор. Основата, върху която се 

полага бетонът, предварително ще се подравни 

и уплътни до проектната плътност. Няма да се 

допуска полагането на бетона върху 

наводнена, замърсена и неуплътнена основа. 

Бордюрите и водещите ивици ще се полагат 

върху пресния бетон ръчно или с помощта на 

кран. Те ще се изпълняват в правите участъци 

по конец, а в кривите - по шаблон с фуги, не 

по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с 

разтвор, след като се провери правилното 

положение на бордюрите и тяхното ниво чрез 

нивелация. След направата на бордюрите и 
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водещите ивици, ще се вземат мерки за 

предпазването им от разместване до 

втрърдяването на бетона и разтвора. По време 

на строителството се контролират качеството 

на бордюрите и ивиците, марката на бетона и 

на циментовия разтвор, както и линията и 

нивото на наредените бордюри и водещи 

ивици. За целта се прилагат необходимите 

Декларации за съответствие и Сертификати за 

качество. При наличието на отклонения, по-

големи от допустимите, се извършват 

необходимите поправки. При приемането на 

положените бордюри и водещи ивици се 

правят контролни измервания най-малко един 

път на всеки 100 м. Допускат се следните 

отклонения: отклонения от правата линия в 

правите участъци и от шаблона в кривите 

участъци 5мм, разлика в ширината на 

съседните бордюри или ивици - 5 мм, 

отклонение от нивото в единични случаи ± 10 

мм; 

- Временно водоснабдяване, ел.захранване и 

санитарни възли: Водоснабдяване: Вода за 

питейни и строителни нужди ще се вземе от 

външнен водопровод. Тоалетните: Трябва да се 

изградят на подходящо място, удобно за 

свързване с канализацията, а при липса на 

такава възможност може да се доставят 

химически тоалетни. Електроснабдяване: 

Временното електрозахранване на обекта ще 

се осъществи от изградения трафопост за 

постоянното ел. захранване чрез отклонение с 

главно ел. табло, от което чрез отделни линии 

се захранват строителните машини, 

съоръжения и механизми, участващи в 

строителния процес, както и за временно 

осветление. 

 Етап на приключване:  

 На този етап се архивира цялата налична документация с изискванията на 

Възложителя и съответната оперативна програма и когато е приложимо се 

съставя окончателен доклад за изпълнение на договора. 

 Етап на гаранционен срок и гаранционна отговорност:  

 Настоящият етап е изискван от действащото законодателство в Р. България 

и Проект на договора, в който е уговорен гаранционният срок на 

основание чл.20, ал.2 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

Забележка: Посочената етапност описва жизнения цикъл на изпълнението. 
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 Технически, ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката: На 

обекта ще се използват следните ресурси: 

 Ръководен екип: 

 Технически ръководител на обект. 

 Отговорник Контрол на качеството. 

 Координатор по безопасност и здраве. 

 Инженер- Геодезист. 

 Изпълнителският екип ще се състои от минимум 20 квалифицирани работници. 

 Механизация: 

 Пътна фреза - отстранява слой асфалт или бетон преди нанасяне на ново 

покритие; фрезова с постоянна дълбочина (самонивелиране) от 150 до 250 

мм и широчина от 350 до 1200 мм. 

 Бетоновоз: Автобетоновоз с обем 10 м3. 

 Бетонпомпа: Автобетонпомпа. 

 Самосвал „Скания“- Автосамосвал с товароподемност 30 тона. 

 Багер комбиниран - окомплектован с кофа, гребло, хидравличен чук, 

„вилици“ за товарене на палети - 2бр.. 

 Друга малка механизация и инструменти - лопати, дървени летви, тръби, 

мастар, нивелир, канап, тежък гумен чук, мистрия, вибрационна плоча с 

пластмасово покритие, уред за рязане с водно охлаждане (по възможност с 

диамантен диск), метла, клещи за бордюри и др. 

 Материални ресурси: 

 Всички материали, които ще се влагат в обекта, ще бъдат съпроводени с 

декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните 

продукти. 

 Внедрена е система за планиране на материалите, което води до следните 

резултати:  

o Поддържане на по-малки складови наличности. 

o По-добро и равномерно изпълнение на графика на работа по 

производствените поръчки. 

o По-голяма ефективност с по-малки оборотни средства. 

o По-добро управление на персонала и неговата заетост, спрямо 

производствените поръчки. 

 Системата за планиране на материалните запаси гарантира и: 

o Своевременна доставка на нужните материали в процеса на 

строителството. 

o Изпълнение на строителният процес без забавяне от 

предварителните разчети, описани в линейния график и 

предвидените срокове. 

o Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, 

които ще бъдат придружени от сертификат за качество. 

o Ликвидиране на рисковете от презапасяване или недостиг на даден 

материален ресурс. 

 Транспортиране и съхранение на материалните ресурси: 

o Всички доставки на суровини и материали предназначени за 

влагане в строителството ще са снабдени с надлежна документация 

за произход и качество. 
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 Складиране и охрана на оборудване и материали: 

o За времето на изпълнение на проекта е предвидено изграждане на 

временен склад за доставените материали на територията на 

строителната площадка, фургони за изпълнителския персонал и 

контейнери за отпадъци. 

 Материали: 

 
 Организация на работа – представяне н в табличен вид на предвижданията за изпълнение 

съдържащи по видове строителни работи описание на технологията за изпълнение, 

организацията за изпълнение, необходимия ресурс и лицата, отговарящи за 

изпълнението, както следва: 
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Предвижда се 7 дневна работна седмица с продължителност 10 часа за обекта.  

На работниците се осигурява 8 часова работна смяна при петдневна работна седмици 

по график за работа и почивка съгласно Кодекса на труда. 

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ 

РЕСУРС: 

 Технически ръководител: осъществява непосредственото оперативно- стопанско, 

техническо и административно ръководство на строителния обект; упражнява 

контрол на строителната площадка; подробно проучва ПСД и работните чертежи; 

разглежда и предава работните проекти на изпълнителите; организира воденето и 

съхраняването на цялата техническа документация, контролира и координира 

работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора; осигурява 

работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само от 

квалифицирани и правоспособни лица; осигурява необходимите предпазни 

средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и 

противопожарната защита; не допуска извършване на робота при опасни и вредни 

за здравето условия; контролира качеството на строителството и материалите, 

доставяни на обекта, както и съхранението на строителните материали; приема от 

бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението 

на строителството и го предава на инвеститора; изпълнява и други задължения, 

възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му. 

 Координатор по безопасност и здраве: координира работата на проектантите за 

осигуряване изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни 

условия на труд във всички части на проекта, за да бъдат разпределени етапите и 

видовете строително-монтажни работи, които ще се извършват едновременно или 

последователно, и да бъде оценена тяхната продължителност; разработва план по 

безопасност и здраве, когато такъв не е възложен на проектанта; подготвя, 

актуализира и предава на възложителя информация за характеристиката на 

строежа и данни за проява на рискови фактори, влияещи върху безопасността и 

здравето на работещия, която се изпълнява при изпълнението на следващите 

видове работи; координира изпълнението на изискванията, определени с плана за 

безопасност и здраве при работа и с другите нормативни документи в тази област, 

от строителите и лицата самостоятелно упражняващи трудовата дейност; 

актуализира плана за безопасност и здраве при работа и предаваната на 

възложителя информация в зависимост от настъпилите изменения в хода на 

строителството; координира контрола по правилното извършване на 

строителните и монтажните работи; предприема необходимите мерки за 

допускане на строителната площадка само на лицата свързани с осъществяването 

на строителството. 

 Специалист Контрол на качеството: ръководи, организира, осъществява 

предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на 

управление на документи и записи, производствен контрол, управление на 

несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и договори; съхранява 
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оригинали на документи - оперативните документи, които се дават като 

приложение към процедурите по производство, доклади и отчети по вътрешни 

одити, проведени проучвания, анализи; контролира за правилното съставяне и 

състояние на записите; съставя документи по договаряне с клиенти; документи по 

избор на доставчици, договаряне и извършване на закупуването; документи 

предавани на клиенти; документи по вътрешни одити; документ и по обучение на 

персонала; следи за поява на рекламации в производството, както и за 

предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия; преглежда оферти 

от доставчици и подготвя документи за закупуване на технически средства и 

средства за измерване, чието решение за закупуване се взема от управителя на 

фирмата. 

 МЕТОДИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 Официалната комуникация между участниците в строителния процес се 

осъществява чрез електронна поща или на хартиен носител - писмо. 

 Оперативната комуникация е устна - на работни срещи или по телефон. 

 Изпълнителят организира работни срещи между Изпълнителя и Възложителя, на 

които се обсъждат работния процес, възникнали проблеми по време на 

строителството, съставят се необходимите актове и протоколи по време на 

строителството, съгласно действащата нормативна уредба. 

 Работните срещи ще бъдат редовни, при необходимост ще се организират и 

извънредни срещи. 

 МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ: 

 КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО. 

 КОНТРОЛ НА РИСКА. 
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 Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска: 

 Анализ и управление на риска. 

 Количествена оценка на риска. 

 Мерки за недопускане и преодоляване на следните рискове: 

 Времеви рискове. 

 Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес. 

 Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият 

безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на програмата, 

Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите, 

Изпълнителите на отделните договори. 

 Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 

плащанията по договора от страна на Възложителя. 

 Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти 

и/или неточности в проектната документация. 

 Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби 

и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. 

 Мерки за недопускане на допълнителни рискове: 

 Рискове, свързани с качеството на изпълнение. 

 Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми. 

 Рискове, свързани с безопасността на работното място. 

 Необходими мерки по отношение на идентифицирани рискове. 

 Контрол, прилагане и изпълнение на мерките за опазване и на околната среда. 

 Мерки за намаляване на отрицателни въздействия върху околната среда. 

 Контрол, прилагане и изпълнение на мерките по ЗБУТ. 

 Контрол на социалното напрежение: Идентифицирани са следните аспекти на 

ежедневието: 

 Физически достъп. 

 Външна среда /шум, запрашеност, замърсяване/. 

 Достъп до комунални услуги /водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия и 

интернет/. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него не е 

съобразена с обявените от възложителя условия. 

Съгласно изискванията на възложителя, като част от техническото си предложение, всеки 

участник следва да представи подход и програма за изпълнение на поръчката, в които да 

бъдат представени предвижданията на участника за организация за изпълнение на 

строителните работи, в които участникът следва да опише и: техническата обезпеченост 

(механизацията, която ще се използва); ресурсната обезпеченост (човешкия ресурс, който е 

необходим), ведно с приложени линеен график за изпълнение на строежа, диаграма на 

работната ръка и диаграма на механизацията, като възложителят изрично е поставил 

условие организацията за изпълнение да отговаря на изискванията му, посочени в 

техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразена с предмета на 

възлагане, а също така възложителят изрично е посочил, че участникът ще бъде отстранен 

от по-нататъшно участие в настоящата процедура по възлагане на обществената поръчка, 
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ако в предвижданията му за организация и изпълнение на строежа: не е попълнен който и да 

е от изискуемите от възложителя елементи или някое от изрично посочени от възложителя 

обстоятелства не е в сила, включително ако не е налице пълно съответствие и липса на 

съществени противоречия (под „съществени противоречия“ се разбират и 

несъответствия при влагането на ресурси - човешки и технически) между отделните части 

на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен документ, 

представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за 

изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията.  

Съгласно изискванията на възложителя, като част от техническото си предложение, всеки 

участник следва да представи и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5, като възложителят в т.2 от 

Раздел VI.3 от обявлението за поръчка и в забележка към образеца на декларацията, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 5), е посочил 

информация за органите, от които участниците могат да получат необходимата информация 

за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към 

строителството, предмет на поръчката. В посочения смисъл разпоредбите на чл.47, ал.3 и 4 

от ЗОП въвеждат императивно задължение за възложителя при поръчки за строителство да 

изиска от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да 

се извърши строителството, и които са приложими към строителството, като в този случай 

възложителят следва да посочи в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата, или документацията за обществена поръчка, органите, от които участниците 

могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания. 

При преглед на представените от участника подход и програма за изпълнение на поръчката, 

ведно с приложените линеен график за изпълнение на строежа, диаграма на работната ръка 

и диаграма на механизацията, комисията установи непълноти и несъответствия при 

представяне на ресурсната обезпеченост (човешки и технически ресурси) за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

1. Налице са непълноти и несъответствия при представяне на техническите ресурси: 

В представеното от участника техническо предложение са направени следните 

предвиждания за изпълнението на поръчката: 

В описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на поръчката, 

участникът под формата на ресурсна таблица представя техническата си обезпеченост, както 

следва: 
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Отново в описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, участникът представя следните предвиждания за технически, ресурсни и 

организационни възможности за изпълнение на поръчката: 

 
Следователно при второто представяне на ресурсната обезпеченост участникът вече 

предвижда използване на багери комбинирани – всеки окомплектован с кофа, гребло, 

хидравличен чук, „вилици“ за товарене на палети - 2бр.. 

На трето място в описателния документ под формата на таблица участникът представя 

предвижданията си за изпълнение по видове работи на приложението на предвидената за 

изпълнението на поръчката механизация, в това число и: багери при натоварването и 

извозването на строителни отпадъци; и водоноска при измиването на настилката от 

щампован бетон с водна струя. 

В противоречие с направените предвиждания обаче в диаграмата на механизацията 

участникът не предвижда използването на багери и водоноска при изпълнение на поръчката, 

като визуализираната в диаграмата механизация се свежда единствено до автобетонпомпа, 

бетоновоз, пътна фреза и самосвал, като след 24-тия ден от изпълнението на поръчката 

участникът не предвижда използването на никаква механизация, което обстоятелство е 

онагледено, както следва: 

 
Посочените обстоятелства обосновават извод както за непълнота на техническото 

предложение, така и за липса на съответствие и наличие на съществени противоречия (при 

влагане на техническите ресурси) между отделните части на представените подход и 

програма за изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и 

изпълнението на строителните работи, и диаграма на механизацията.  

2. Налице са несъответствия при представяне на човешките ресурси: 

2.1. В представеното от участника техническо предложение са направени следните 

предвиждания за изпълнението на поръчката: 

В описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на поръчката, 

участникът под формата на ресурсна таблица представя ресурсната си обезпеченост, както 

следва: 
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Отново в описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, участникът представя следните предвиждания за технически, ресурсни и 

организационни възможности за изпълнение на поръчката: 

 
При съпоставка между информацията за предвидените за изпълнение на поръчката човешки 

ресурси в описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката, линейния график за изпълнение на строежа и диаграмата на работната ръка се 

разкриват редица несъответствия: в подхода и програмата за изпълнение на поръчката 

участникът е предвидил бригада за обекта от 20 работници, в това число: 7 бетонджии, 5 

кофражисти, 4 монтажници и 4 работници поддръжка на пътища; в линейния график за 

изпълнение на строежа всеки отделен вид строителни също е предвидено да се изпълнява от 

бригада от 20 работници, като прави впечатление, че например в периода от 12-тия до 24-

тия ден  по шест различни позиции строителни работи от количествената сметка за строежа 

е отразено да работят едновременно по 20 работници по всяка позиция строителни работи, 

т.е. в един ден се получава общ брой от 120 работници; в диаграмата на работната ръка за 

всеки ден от изпълнението на поръчката са предвидени 20 работници. Следователно от една 

страна участникът предвижда без оглед изискванията към изпълнението и спецификите на 

изпълняваните видове строителни дейности за всеки вид строителни работи да работят 20 

работници, в които са включени точно: 7 бетонджии, 5 кофражисти, 4 монтажници и 4 

работници поддръжка на пътища, т.е. предвижда се дадени видове строителни работи да се 

изпълняват от работници от професионално направление и с квалификация, които не 

отговарят на вида на изпълнявания вид работа, а от друга страна, въпреки че участникът 

предвижда да използва общо 20 работници за изпълнението на дейностите по поръчката, са 

налице потребности съобразно планираната производителност в определени дни да използва 

120 работници. 

Посочените обстоятелства обосновават извод за липса на съответствие и наличие на 

съществени противоречия (при влагане на човешките ресурси) между отделните части на 
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представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен документ, 

представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за 

изпълнение на строежа и диаграма на работната ръка. 

2.2. Въпреки че е представил декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5, с предложението си за 

изпълнение на поръчката участникът е нарушил императивни норми на трудовото 

законодателство и съответно предварително обявените от възложителя условия. 

В описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на поръчката, 

участникът предвижда 7-дневна работна седмица с продължителност 10 часа за обекта, като 

на работниците се осигурява 8-часова работна смяна при петдневна работна седмица по 

график за работа и почивка съгласно Кодекса на труда. В противоречие с направените 

предвиждания обаче в приложените линеен график за изпълнение на строежа, диаграма на 

работната ръка и диаграма на механизацията участникът предвижда целият строителен екип 

да работи непрекъснато, през всеки един ден от изпълнението на обекта, чиято 

продължителност на изпълнение е 44 /словом: четиридесет и четири/ календарни дни, без да 

е предвидена седмична почивка в нарушение на императивни норми на трудовото 

законодателство (чл.153 от Кодекса на труда). Освен това участникът декларира ангажимент 

да осигури 8-часова работна смяна при 5-дневна работна седмица по график за работа и 

почивка съгласно Кодекса на труда, но не е видно дали посоченото намерение може да бъде 

осигурено при направеното планиране за 7-дневна работна седмица с продължителност от 

10-часов работен ден за обекта. Наличието на 10-часов работен ден при 7-дневна работна 

седмица за даден работник/служител надхвърля нормалната продължителност на работно 

време в нарушение на императивни норми на трудовото законодателство (чл.136 и сл. от 

Кодекса на труда). В случая трудовите правоотношения се осъществяват между 

работодател, в качеството му на участник в процедура по възлагане на обществена поръчка 

по реда на ЗОП, и всеки от работниците/служителите, поради което възложителят на 

обществената поръчка следва да прецени степента на съответствие и спазване с 

изискванията на трудовото законодателство и именно той носи отговорността за изпълнение 

на условията на поръчката. Интересите на възложителя за срочно изпълнение на поръчката 

и стремежът на участник за получаване на предимство пред останалите участници чрез 

оферирането на възможно най-кратък срок за изпълнение не следва да водят до нарушаване 

на основните принципите, свързани със свобода и закрила на труда и справедливи и 

достойни условия на труд. Ето защо, не следва да се допуска участник, неспазващ 

нормативните изисквания на трудовото законодателство, тъй като този участник би могъл 

да бъде обявен за изпълнител, с него да се сключи договор и едва в процеса на изпълнение 

да се очаква Министерство на труда и социалната политика, респ. Изпълнителната агенция 

„Главна инспекция по труда“ да се намеси, да упражни своите правомощия и да 

санкционира не само изпълнителя на поръчката, но и възложителя, в качеството му на 

отговарящ за цялостното изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, наличие на непълноти, 

противоречия и несъответствие между отделните й части, представящи планирането на 

техническите и човешките ресурси, което води до несъответствие с изискванията на 

възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на 

предварително обявените условия и правилата и изискванията, свързани с трудовото право, 

както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 

предложение се препятства възможността за допускане на офертата и оценката й по 

техническите показатели за оценка. 
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Заключение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 
 

   

2.2. 

 

„АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД 

 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, съдържащо подход и 

програма за изпълнение на поръчката заедно с приложени Линеен календарен график за 

изпълнение, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията; Декларация за 

съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 3; 

Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 66 /словом шестдесет и шест/ календарни дни, считани 

от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Техническото предложение на участника представлява описание на цялостната му 

организация за изпълнение на обекта, като съдържа следното: 

 Етапи на изпълнение на поръчката; 

 Първи етап: оформяне на документация и подготовка на площадката: 

 Информационна табела. 

 Почистване на строителната площадка и привеждането й в съответствие с 

Раздел 3 от Глава първа на Наредба № 2/22.03.2004г.: прави се временна 

ограда; изкореняват се дървета - ако има такива, за които това е 

наложително, след получаване на съответното разрешение. 

 Осигуряване на: 

o Електрическото захранване на площадката за строителни нужди 

съгласно указания на електроразпределителното дружество, като 

временно може да се ползва преносим дизел-генератор или 

съществуващото захранване. 

o Вода за производствени и питейни нужди съгласно указанията на 

водоснабдителното дружество, като за целта ще се ползва 

съществуващото захранване или преносим резервоар за вода при 

спазване на хигиенните изисквания. 

o Канализация на площадката за строителни нужди съгласно 

указанията на водоснабдителното дружество, като за целта ще се 
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ползва съществуващото захранване, а временно може да се ползва 

преносима химическа WC. 

o Помещения за преобличане, почивка, канцелария, медицински 

пункт, охрана и склад ще се осигурят в подходящи съществуващи 

помещения, след съгласуване с Възложителя. 

o Временни складове за материали, в които ще се поддържат 

необходимите минимални количества според нуждите на строежа. 

 Втори етап: земни работи: 

 Трети етап: пътни работи. 

 Четвърти етап - бетонови работи. 

 Пети етап – документално приключване на обекта (описание на необходимите 

документи) и предаването му на възложителя. 

 Земни работи: 

 За изпълнение на земни работи и земни съоръжения се допускат само машини, 

които съответстват на изискванията посочени в техническата спецификация за 

съответният вид работа. 

 Не се допуска използването на неизправни машини и управлението на машините 

от неправоспособни лица. 

 Преди започване на земни работи се изискват и разрешения за различните видове 

строителство, места за временни депа и рекултивация. 

 Опис на дърветата, които ще бъдат запазени и съответните защитни мероприятия. 

 Трайно геодезично очертаване на осите и геометричните контури в зоните на 

изкопните и насипни работи, трасетата на временните пътища и други 

съоръжения. 

 Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация. 

 Отстраняване и извозване по предназначение на плодородния почвен слой или 

неговото депониране и съхранение. 

 Изграждане на временни пътища и ако са предвидени - рампи. 

 Не се допуска извършване на земни работи при разрушени трайни маркировъчни 

знаци до пълното им възстановяване. 

 Предпазните заграждения и предупредителна сигнализация се изграждат в 

съответствие с проекта и разпоредбите по организация на движението по време на 

строителството. 

 Отстраняването на повърхностния плодороден почвен слой - задължително в 

зоните, определени за изкопи и насипи, включително заимстваните изкопи и 

постоянните насипни депа, и в зоните, определени за добиване на материали и 

складиране на готова продукция 

 Не се допуска депониране на земни маси от плодороден почвен слой. 

 Извършването на земни работи може да започне само след изграждането и 

достигането на предписаната в проекта конструктивна пригодност на 

постоянните и временни инженерни съоръжения в определената зона за земни 

работи. 

 Изпълнението на земни работи се спира при: 

 Откриване на археологични обекти. 

 Настъпили неблагоприятни хидрогеоложки условия, природни бедствия. 

 Продължаването на земните работи става след Писмено разрешение. 

 Контролът при изпълнение на изкопи включва проверка за: завършването на 

всички работи, предшестващи започването на изкопите; спазването на 

технологичните изисквания; правилата по безопасност на труда при изпълнението 
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на работите; спазването на проектните изисквания по отношение на временните и 

окончателни откоси и контурите на изкопа; 

 Установяване на спазването на определените технологични изисквания, на 

правилата по безопасност на труда по време на изпълнението на изкопите. 

 Контрол за спазване на проектите изисквания относно временни и окончателни 

откоси и контурите на изкопите. 

 Проверки за контрол за достигане на проектните коти на дъното на изкопа и 

отстраняването на оставения защитен слой. 

 Спазване на технология за отстраняване на недоизкопаните части и защитния 

слой, като при липса на други указания доизкопаването може да стане ръчно. 

 Контрол при изпълнение на насипи: 

 Обхват на контрола и проверки. 

 Не се допуска започване на насипни работи без да е представен акт за 

завършени предходни работи и на изградени в зоните на насипите 

постоянни съоръжения. 

 Насипите ще се изграждат с подходящи материали класифицирани като - 

А1; А2; и А 3 по AASHTO М 145. 

 Контрол по подготовката на земната основа: 

o Насипите ще се изпълняват по линиите и с наклони, показани на 

чертежите, включително ръбовете, подходните пътища, 

уширенията, паркингите и др. 

o При насипи, където земното легло е с повече от 0,5 м под нивото на 

земната основа, земното легло ще бъде уплътнено до постигане на 

минимална плътност от 93% от максималната плътност в сухо 

състояние (модифициран PROKTOR) на дълбочина до 25 см. 

o При насипи, където земното легло е с по-малко от 0,5 м под нивото 

на земната основа, земното легло ще бъде уплътнена до постигане 

на минимална плътност от 98% от максималната плътност в сухо 

състояние (модифициран PROKTOR) на дълбочина до25 см. 

 Действия при установяване на несъответствие между инженерно - 

геоложките данни и физикомеханичните качества на основата и данните. 

 Спазването на технологични изисквания, правила по безопасността на 

труда по време на изпълнение на насипите до тяхното завършване и на 

правилата за приемане на земната основа. 

 Не се допуска изпълнение на насипи без работен проект, когато: 

o Височината на насипа е над 12 м. 

o Насипът се изгражда върху основа с наклон по-голям от 1:3. 

o Насипът се изгражда върху основа лежаща върху блатисти, слаби 

или набъбващи почви. 

 Влагане на материали в насипа: 

o Насипният материал за горния 0,5 м пласт от насипа трябва да 

отговаря на почви клас А-1 А-2-4 и А-2-5 в съответствие с AASHTO 

М145 или други одобрени материали и трябва да изпълнява 

следните изисквания: 
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o Насипният материал за пласта под горния 0,5 м пласт от насипа 

трябва да отговаря на почви класове А-1, А-2 или А-3 по AASHTO, 

в съответствие с AASHTO М145 или други одобрени материали и 

трябва да изпълнява следните изисквания: 

 
o Където се изисква дренажен пласт в основата на насипа, материалът 

трябва да изпълнява следните изисквания: 

 
o Зона А представлява горната част на насипа в дълбочина от 0.5 м, 

измерена под основата на пътното легло. 

o Там където се установят неподходящи материали за пътно легло и 

изискваните методи за третиране не са указани на чертежите, те ще 

бъдат иззети според указанията на строителния надзор, а 

полученият изкоп ще бъде засипан със зърнест материал със 

следните характеристики: 

 
o Насипите ще се изпълняват по линиите и с наклони, показани на 

чертежите /Таблица 1/, включително ръбовете, подходните пътища, 

уширенията, паркингите и др. 

o Насипите ще се изграждат от насипен материал положен 

последователно на пластове, по цялата широчина на напречното 

сечение и с такива дължини, каквито отговарят на прилаганите 

методи за полагане, смесване и уплътняване. 

o Всеки пласт ще бъде разстилан с булдозер, автогрейдер или по друг 

одобрен метод до постигане на равномерна дебелина. 

o Преди уплътняването, дебелината на всеки пласт, включително 

обработеният с разрохвач долен пласт, не трябва да надвишава 

подлежащата на уплътняване дебелина в зависимост от машините 

за уплътняване, които ще бъдат използвани от строителя. 

o Средната дебелина на уплътнения пласт не трябва да надвишава 30 

см. Буците и големите късове трябва да бъдат напълно натрошени с 

фрези, брани или по друг одобрен метод. 

o За всеки вид почва, употребявана за насипи, се изготвя технология, 

чрез която се дефинира следното: 

 Видът на почвата; 

 Максималната плътност и оптималното водно съдържание 
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(определено по метод "PROKTOR"); 

 Показателят на пластичност; 

 Дебелината на пласта според вида на почвата; 

 Видът и типът на валяците с, които ще се извършва 

уплътнението; 

 Броят на преминаванията за всеки тип валяци за постигане 

на необходимото уплътнение; 

o При започване на уплътняването съдържанието на влага в 

материала трябва да бъде с оптимално или по-ниско от 

оптималното. 

o Допускат се отклонения от оптималното водно съдържание в 

следните граници: 

 За свързани почви-(-5% ); 

 За несвързани почви-(-2.0%). 

o Ако поради атмосферни условия съдържанието на влага на някои 

почви е по високо от определените граници и не може да бъде 

намалено, работата ще бъде преустановена 

o Всеки несвързан пласт ще бъде цялостно уплътнен с шиповидни 

валяци, валяци с гумени колела и вибрационни бандажни валяци 

и/или друг вид оборудване за уплътняване, подбрано за съответния 

вид насипи. 

o Уплътняване ще започва от ръба на насипа и ще продължава към 

центъра, като се застъпва при последователни преминавания най-

малко с половината широчина на валяка. 

o При наклонени участъци валирането ще започва от ниската страна и 

ще продължава към високата. 

o Цялата валирана площ трябва да бъде подложена на достатъчни на 

брой преминавания, колкото е необходима за да се получи 

равномерно уплътнение по цялата площ. 

o За всеки вид почва, употребявана за насипи, се изготвя технология, 

чрез която се дефинира следното: 

 Уплътняването и плътността на скелета в сухо състояние 

трябва да достига следните минимални стойности: 

 При зони за насипване по-малко от 0,5 м под нивото 

на земната основа - до 98% от максималната плътност 

в сухо състояние определена по модифициран 

PROKTOR; 

 При всички останали зони за насипване включително 

и ръбовете и откосите - до най-малко 95% от 

максималната плътност в сухо състояние определена 

по модифициран PROKTOR; 

 При всички профили, включително ръбове с 

дълбочина от 0,25 под нивото на земната основа - 

най-малко 98% от максималната плътност в сухо 

състояние определена по модифициран PROKTOR. 

o Големите каменни късове, ако има такива, ще бъдат поставяни в 

основата или странично в насипите, а ако това не е възможно, 

големите каменни късове ще бъдат разтрошавани на по-малки с 

размери, позволяващи включването им в нормални пластове, или 
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ще бъдат депониране като негодни и подменяни с одобрен материал 

от строителния надзор. 

o Максималната едрина на зърното на всички материали за насипване 

не трябва да надвишава две трети от дебелината на уплътнен пласт 

насип. 

 Изпълнение на бетонови работи: 

 Бетоновите работи включват доставка на материали, приготвяне на бетонови 

смеси и изграждане на конструкции с форми, очертания и размери, в съответствие 

с детайлите, посочени на чертежите. 

 Изисквания към материалите: 

o Нормативни документи. 

 За контролиране на бетоновите работи ще бъдат използвани действащите в 

Р. България стандарти, норми и правилници: 
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 Цимент: 

 В бетоновия център ще се доставя обикновен цимент - СЕМ II 32.5 N/ А-S 

и СЕМ I 42.5 N. 

 Обикновеният портланд цимент трябва да отговаря на БДС EN 197-1:2000. 

 Всяка партида /или опаковка/ цимент трябва да носи етикет с марката на 

производителя и номерът на партидата. Всяка отделна партида цимент се 

тества от производителя преди доставката, и копие от сертификата от теста 

се представя на Инженера, преди дадената партида да се използва в 

Работите. 

 Циментът се доставя в бетоновия център в насипно състояние или с 

одобрението на Инженера, може да се достави в торби, които носят името 

на производителя и датата на производство. Всяка партида се придружава 

от копие от сертификата от теста на производителя и гаранционна карта. 

Всяка партида цимент се съхранява отделно, обозначава се и се използва 

по реда на доставяне. 

 Вода: 

 Водата за приготвяне на бетонови смеси ще отговаря на изискванията на 

БДС 636-86. 

 Температурата на водата за бетона трябва да е над 5°С и под 25°С. 

 Инертни материали: 

 Изисквания:  

o Инертните материали (едър и дребен) за всички видове бетон 

трябва да отговарят на БДС 171- 83 и БДС 169-81 

o Инертният материал, използван в постоянните работи, трябва да 

бъде естествен или трошен камък, добит само от одобрени 

източници. 

o Преди да се използва материал от даден източник Изпълнителят се 

снабдява с репрезентативни мостри от дребния и едър инертен 

материал и провежда необходимите тестове и анализи, за да 

провери дали образците отговарят на Спецификациите. Резултатите 

от тестовете и проверките се представят на Мениджъра и той трябва 

да даде одобрението си, преди който и да е материал да се използва 

за работите. 

o Максималните размери на инертния материал не трябва да са по-

големи от 1/5 от най-малкия размер на елемента, за изграждане на 

който се използва бетона, и не по-големи от 3/4 от максималното 

светло разстояние между арматурните пръти. 

o Дребният инертен материал представлява естествен или трошен 

пясък. 

o Едрият инертен материал се доставя на обекта по отделни размери, 

в съответствие с максималния размер за дадения материал за всяка 

отделна марка бетон. 

o Инертните материали трябва да отговарят на изискванията на ТС и 

на посочените по-горе стандарти 

o Инертният материал се съхранява на обозначени депа, от които 

могат да се вземат проби и да се тестват съгласно стандартите и 

спецификациите. 

o Минималната честота на тестване на инертния материал трябва да е 
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съгласно изискванията на стандартите, ТС или както разпореди 

Инженера. 

 Подготовка и работа с материалите: 

o Подготовка: 

 Инертният материал се подготвя в такива количества, че във 

всеки момент да има достатъчно количество одобрен от 

Инженера материал, за да може да се завърши необходимото 

непрекъснато изливане на бетон за даден елемент. Депото за 

дадена партида материал трябва да е с достатъчни размери за 

да побере до 1000 т. материал от даден вид и размери с 

равномерно съдържание на влага, за обезпечаване на 

продължителна равномерна работа. 

 Инертния материал трябва да се подава в бъркачката по 

метод, одобрен от Инженера, и по такъв начин, че да не се 

допусне смесване на материала с чужди тела, които могат да 

изменят нужните пропорции. 

o Съхранение на материалите: 

 Материалите за бетон се съхраняват съгласно изискванията 

на БДС 10589-79. 

 Всички инертни материали преди употреба се съхраняват на 

отделни депа, така че да не се получи десортиране на 

материала, да се поддържа равномерна влажност и да се 

осигурят еднакви условия за контрол върху дозирането в 

инсталацията. 

 Строго се забранява използване на оборудване или методи 

на работа с материалите, които могат да предизвикат 

десортиране и/или замърсяване на материала. Булдозери с 

гъсенични вериги не бива да се използват за формирането на 

депа от едър инертен материал. 

 Складирането на депа се прави по метод, одобрен от 

Инженера, и освен това се вземат всички мерки, за да се 

избегне разслояване на материала. 

 Циментът се съхранява в сух склад с хидроизолация и с 

повдигнат дървен под, или в силоз, и се доставя в 

количества, достатъчни за да не се получи задържане или 

прекъсване на бетоновите работи по всяко време. Ако се 

складира под навеси, всяка партида се съхранява отделно и 

на разстояние. 

 Приготвяне на бетона: 

 Механизмите за претегляне на съставките и за разпръскване на водата се 

поддържат в изправност. Тяхната точност трябва да е в толерансите, 

посочени в БДС 4718-84 и тя трябва да се проверява с помощта на 

еталонни мерки и обеми по нареждане на Инженера. 

 Масата на едрия и дребен инертен материал трябва да се регулира, за да 

компенсира съдържанието на свободна вода в него. Водата, която се 

прибавя към сместа, се коригира с количеството свободна вода, 

съдържаща се в едрия и дребен инертен материал, която се определя от 

Изпълнителя по метод, одобрен от Инженера, непосредствено преди 

започване на разбъркването, както и по-нататък, по преценка на Инженера. 
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 Всички инсталации за приготвяне на бетон трябва да са снабдени с 

одобрена система за регулиране и мониторинг на циклите, която е 

монтирана като част от оборудването. Системата включва устройство за 

точно дозиране по маса на отделните компоненти за сместа. Добавките 

могат да се измерват по обем. Автоматичната дозираща система трябва да 

може точно да подава всяка съставка в определените толеранси. Записите 

на партидите трябва да посочват теглото, номера на партидата, денят, 

месецът, годината и часът с точност до минута за всяка партида. Тази 

информация е отпечатана върху записа, така че всяка партида да може да 

се идентифицира по всяко време. На Инженера се предава четливо и ясно 

копие от всички записи на партиди от бетон за Проекта. 

 Съставките за бетона трябва да са достатъчно охладени, за да се 

предотврати втвърдяване на бетона в рамките на интервала между 

разтоварването от бетонобъркачката и уплътняването му на необходимото 

място. 

 Изисквания към бетоновите смеси: 

 Всички бетонови смеси трябва да отговарят на изискванията на БДС 4718-

84. 

 Всички бетонови смеси трябва да се тестват съгласно БДС 505-84; БДС EN 

12350-1; БДС EN 12350-2 ; БДС EN 12350-6. 

 Преди полагане на бетона Изпълнителят трябва да получи одобрение за 

предложените смеси за всеки клас бетон, и средните ориентировъчни 

якости. Проектите за смесите трябва да предвиждат минималните 

възможности за полагане и уплътняване на бетона с оборудването, 

предложено за работа. 

 Окончателната якост на натиск на бетона се определя по БДС 9673-84 

върху образци за тестване, получени и изготвени в съответствие с БДС EN 

12390-1; БДС EN 12390-2 или БДС 505-84. 

 Смесите за бетон за конструкции се проектират от Ръководителя на 

лабораторията. 

 Проектиране на бетоновата смес и контрол на качеството: 

 Изпитателни смеси: 

o Трябва да се извършат предварителни лабораторни тестове за да се 

определят смесите които, с одобрени материали удовлетворяват 

изискванията на спецификацията. 

o Изпитателните смеси се тестват, за да се определят следните 

качества на смесите, предлагани за първоначалните тестове на 

обекта : 

 Якост на натиск в съответствие с БДС 9673-84 

 Други показатели съответстващи на изискванията на 

БДС4718-84. 

 Изпитателни кубове: 

o Кубовете се изготвят при контролирани условия в лабораторията на 

обекта. Теста на якост на натиск се извършва върху кубове 150 х 

150 х 150 мм съгласно БДС 505-84 и БДС EN 12390-3. Вземането на 

проби от сместа, направата на кубове и втвърдяването на кубовете 

трябва да отговарят на БДС 505- 84 , БДС EN 12350-1; БДС EN 

12390-2. 



 

 

40 

 Вземане на проби от сместа за направа на кубовете: 

o Проби от приготвената бетонова смес се вземат от всеки вид смес 

на всеки 60м3 или каквото разпореди Мениджъра. 

o В допълнение към горепосочените изисквания, се взема поне по 

една проба от всеки отделен конструктивен елемент или част от 

елемент, когато тази част се излива отделно. 

o От всяка проба от сместа се правят по три куба за тестване, ако това 

е необходимо. 

o Мениджърът може да разпореди да се измени честотата на вземане 

на проби. 

 Резултати по отношение на якостта на кубовете: 

o Резултатите от тестването на кубовете за якост се третира съгласно 

изискванията на БДС 9673- 84. 

 Транспорт на бетона: 

 Бетонът трябва да се транспортира и полага така, че да не се замърси, 

отдели или да се получи загуба на някоя от съставките. 

 Интервалите между отделните изливания на бетона трябва да са такива, че 

да се избегнат деформации от разлики в температурата или свиване. 

 Не се излива бетон за основи, нито се прави бетоново покритие, преди 

размерите на изкопа и качествата на земната основа да са одобрени от 

Инженера. 

 Бетонът не се полага в никой участък от работите преди да бъде получено 

одобрението на Инженера. 

 Ако изливането на бетон не започне в срок от 24 часа след получаване на 

това одобрение, отново се иска одобрение за започване на работата. 

 При полагане бетонът трябва да е с температура не по висока от 32°С и не 

по-ниска от 5°С. Бетонът се уплътнява на окончателното му 

местоположение до 30 минути след забъркване, когато се транспортира с 

обикновени самосвали. 

 Когато бетонът се транспортира с автобетоновози, това време е един час от 

момента на забъркване на сместа. 

 Бетонът не може да се полага от височина, по-голяма от 1.50 м. 

 При използване на ръкави или улеи те трябва да са чисти и да не 

позволяват отделяне на компонентите. 

 Не се полага бетон под течаща вода. Подводния бетон се полага със 

специални фунии или тръби за подводно бетониране. Пълни подробности 

за предлагания от Изпълнителя метод за подводно бетониране се 

представят на Инженера за одобрение преди извършване на такъв вид 

работи. 

 Техническият ръководител води пълен отчет за датата, часа, температурата 

и условията в момента на полагане на бетона за всяка част от работите. 

Тези отчети трябва да бъдат на разположение на Инженера за проверка по 

всяко време. 

 Полагане и уплътняване на бетона: 

 Бетонът ще се полага с бетонополагаща машина SF 2700 върху приета от 

Инженера основа. Машината за полагане на бетона ще е оборудвана с 

електронно следене нивото на полагащия пласт. Преди да започне 

полагането на бетона ще бъде зададено нивото на кордата, която ще води 
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машината. Машината ще бъде оборудвана с хидравлични вибратори и 

плъзгаща завършваща система за уплътняване. Два часа след изливането 

на бетона се прорязват привидните фуги, а на другия ден се пробиват 

отвори за дюбелите. 

 Дилатационни фуги: 

 Дилатационната фуга ще се изпълни с дилатационна дъска с дебелина 19 

мм. След изливането на бетона дилатационната дъска се изрязва на 

дълбочина 50 мм. След почистване и изсушаване на получения канал, 

същият се запълва с полимерна битумна паста, която е керосино и 

горивоустойчива. Местоположението и детайлите за конструктивните 

фуги, които не са посочени на чертежите, трябва да бъдат одобрени от 

Инженера, и трябва да са такива, че да се намали до минимум 

възможността за образуване на пукнатини при свиване. 

 Грижи за бетона: 

 Непосредствено след уплътняването и през следващите 7 дни бетонът се 

пази от вредното въздействие на атмосферните условия, включително 

дъжд и бързи промени в температурата, и от изсъхване. 

 Използваният метод на втвърдяване трябва да ограничава до минимум 

загубата на влага в бетона. Детайлите на всички използвани методи за 

втвърдяване трябва да бъдат одобрени от Инженера. 

 При мостове, подпорни стени и водоотводи, външните набраздени 

бетонови повърхности трябва да се поддържат влажни с помощта на 

навлажнено зебло. При одобрение от Инженера може да се използва 

покритие от полиетилен за да се ограничи изпарението. Зеблото се 

поддържа мокро непрекъснато в период от поне 14 дни след изливането. 

Водата, използвана за тази цел трябва да е със същите качества като тази, 

която е одобрена за приготвяне на бетона. 

 Ако не е наредено друго, подземният бетон се боядисва с одобрено 

битумно покритие, одобрено от Инженера. 

 Нощно изливане на бетона: 

 Не се допуска приготвяне и полагане на бетона през нощта, когато 

светлината е недостатъчна, освен ако не се използва подходяща одобрена 

система за изкуствено осветление и такава нощна работа е одобрена от 

Инженера. 

 Изливане на бетон в горещо време: 

 Когато степента на изпаряване на повърхностната влага на бетона се 

очаква да е 1 кг/м2./час, или когато температурата на въздуха на сянка е 

35°С и продължава да се покачва, трябва да се вземат мерки: 

o Навлажняване на кофража. 

o Намаляване на температурата на бетона до най-ниското възможно 

ниво с помощта на процедури, като: 

 Държане на сянка на интертния материал. 

 Охлаждане на водата за забъркване на бетона преди 

употреба. 

o Издигане на прегради срещу вятър и против слънце на мястото на 

полагане на бетона. 

o Намаляване до възможния минимум на времето между полагането 

на бетона и началото на втвърдяването му. 
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o Намаляване до минимум на изпарението (и особено през първите 

няколко часа след полагане на бетона) с помощта на подходящи 

средства, като например навлажняване чрез пръскане с 

пулверизатор. 

 Температурата на бетона при полагането му не трябва да е над 32°С, нито 

е допустимо бетонът да се разбърква и полага, когато температурата на 

въздуха на сянка е над 40°С, или се очаква да достигне това ниво по 

времето, когато ще се налива бетона, без одобрение от Инженера. 

 Направа на бордюри и тротоарна настилка: 

 Бордюри: 

 Бордюрите-видими и скрити, се поставят върху основа от бетон.  

 Укрепват се чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор.  

 Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително 

подравнена и уплътнена до проектната плътност.  

 Не се допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и 

неуплътнена основа.  

 Бордюрите се поставят върху пресния бетон ръчно или с помощта на кран.  

 Те се нареждат в правите участъци по конец, а в кривите-по шаблон с фуги 

не по-широки от 15 мм.  

 Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение 

на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация.  

 След направата им се вземат мерки за предпазване от разместване до 

втвърдяването на бетона и разтвора. 

 Тротоарни плочки: 

 Тротоарните плочи се нареждат върху подложен пласт от цименто-варов 

разтвор с дебелина най-малко 2 см.  

 Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се 

съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка 

на фугите.  

 При нареждането на плочите между тях се остават фуги с ширина 5 мм, 

които се запълвате цименто-пясъчен разтвор.  

 На разстояние не по-голямо от 4,5м се оставят и напречни разширителни 

фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста след 

свързването на цименто-варовия и цименто-пясъчния разтвор. 

 Технологична последователност в съответствие с мрежов времеви линеен график: 

 Разполагаемост с механизация – посочване на наличната механизация. 

 Начало на обекта се поставя със земните работи. Един екип с багер и камион с 

регулиране на движението и координиране на движението на машините. Това е с 

цел по-бързото завършване на този етап от строителството, а именно демонтажа 

на старите бордюри – таблично представяне: 
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 Фрезоване на старата настилка и довършване с фреза и два самосвала. Започване 

полагането на новите бордюри, за да се ограничи пешеходната зона. Същото 

звено работници продължава с полагането и на новите тротоарни плочи и 

облицовъчни дейности. 

 В същото време второ звено работници започва полагането на щампован бетон и 

армировките. Изпълнява се последователно и импрегнирането и лакирането на 

готовите площи, както и обработката на фугите на новите и старите площи. 

 Доставка на материалите, които ще бъдат вложени в обекта: 

В подготвителния период се одобряват и сключват договори за производство и 

доставка на основните строителни детайли и материали. Ритмично изпълнение на 

доставките  съгласно предварително уточнени срокове за доставки. 
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 Съответствие на линейния график с приложени диаграми на работната ръка 

предвидената механизация с предлаганата огранизания и подход на изпълнение на 

поръчката: 

 С помощта на линейния график са обхванати трите характерни периода на 

строителството, който са заложени: подготвителен, основен и довършителен.  

 С календарния план се решава оптималната връзка в трите периода на 

строителството между трудовите, материално - техническите и финансовите 

ресурси в определения пусков срок на обекта.  
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 Календарния план е технолого - организационен модел строителството на обекта, 

в който модел всички СМР са взаимно обвързани, изпълняват се в строга 

технологична последователност и в определени срокове и съответстват на 

приетия подход за изпълнение. Календарния план е проектиран и съобразен с 

производствените възможности на дружеството, снабдяването с необходимите 

трудово и материално - технически ресурси. 

 Използван е поточно - смесеният метод на организация, следвайки 

технологическата последователност е налице постепенно включване на работите 

една след друга, така че в течение на времето се получава едновременно 

завършване на няколко вида работи, а понякога и само една.  

 След приключване на определен вид работа от един подобект 

бригадата/техниката преминава към изпълнението на същия вид работа на 

следващия подобект и т.н. 

  Предимство на така избрания метод за организация на строителството е 

значителното скъсяване на срока за изпълнение. 

 В предложеният линеен график е отчетено времетраенето за окончателно 

почистване на строителната площадка и времето за подготовка по предаване на 

обекта на Възложителя. 

 Безопасност на труда и изисквания при изпълнение на отделните видове работи: 

 Обща част. 

 Организационен план. 

 Ограничителни условия. 

 Класифициране на опасностите. 

 Инструкции по безопасност и здраве. 

 Описание на строителната площадка. 

 Комплексен план график.  

 План при пожари и аварии и за евакуация. 

 Мерки и технологични изисквания за изпълнение на строително монтажните 

работи за осигуряване на безопасност и здраве, включително за местата със 

специфични рискове: 

 Мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии. 

 Работа с пътно-строителни машини. 

 Земни и пътни работи. 

 Товаро-разтоварни работи. 

 Армировъчни работи. 

 Бетонови работи. 

 Лични предпазни средства. 

 Ремонтни дейности. 

 Хигиена и безопасност на труда. 

 Машини, агрегати, инструменти и съоръжения, подлежащи на контрол. 

 Изисквания. 

 Сигнализация. 

 Описание на предложените мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда: 

 Атмосферен въздух. 

 Реки и водни обекти. 

 Почви. 

 Биоразнообразие. 

 Отпадъци. 
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 Шум. 

 Здравно-хигиенни аспекти. 

 Управление на риска, включително превантивни и последващи мерки по отношение на 

рискови събития, в това число: аварии на строителна техника, обществено недоволство, 

ограничаване и/или спиране на движението по част от улиците. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на 

екипа участникът е представил дейностите, свързани с изпълнение предмета на поръчката 

поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията на 

участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него срок за 

изпълнение. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на процесите и спазване на 

последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на 

поръчката. Предложената организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с 

нейния обхват и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на 

изискванията на възложителя. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на 

работата на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е 

организационен план, в който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, 

като планът обхваща целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на 

поръчката, в това число описание на видовете строителни и ремонтни работи съгласно 

техническите спецификации и количествената сметка и тяхната последователност на 

изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 

адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове строителни дейности. 

Участникът предлага подход за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на 

всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и 

край, посочени в линейния график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез 

дефиниране на ресурсите, с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на 

качеството на крайния продукт; ефективни и адекватни мерки за управление на срока, 

качеството, опазване на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. 

Участникът е заложил трите характерни периода на строителството: подготвителен, основен 

и довършителен, като с линейния график е представена връзката между трите периода на 

строителството и съответствието й между трудовите и материално-техническите ресурси. В 

рамките на изпълнението на строителството на обекта са идентифицирани етапи за 

изпълнение на поръчката. Представени са включените във всеки етап работи, които напълно 

обуславят изпълнението на поръчката в пълния й обхват. В рамките на представената от 

участника последователност е описан процесът, методологията и технологията на 

изпълнение на видовете работи с описание на последователността на операциите. Всяка от 

дейностите е декомпозирана на поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и 

действия по изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно 

разпределение на дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните 
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видове строителни работи съгласно техническите спецификации. Отразена е взаимовръзката 

между дейностите и съставляващите ги операции. Предвижданията са приложими за 

конкретния строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

поръчката.  

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси – технически (механизация) и човешки, обвързани с конкретния подход 

за изпълнение на определения от възложителя обект, като същите покриват всички аспекти 

на извършваните дейности. 

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на поръчката 

съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за изпълнение 

на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението й работници 

и продължителност в човеко часове, начало и край. При изследването на линейния график 

комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, 

взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са 

напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на 

всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 

(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния обект – предмет на поръчката. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията.  

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му, като са налице 

следните обстоятелства: 

Налице е описание на: начина на изпълнение на строежа, последователността на 

предвижданите дейности съгласно техническата документация и спецификации, покриващи 

всички аспекти на изпълнението; технологиите за извършване на дейностите, като всички 

строителни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна 

обвързаност; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост 

(механизацията, която ще се използва); и ресурсната обезпеченост (човешкия ресурс, който 

е необходим). Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство, 

на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на 

възлагане. Участникът е представил линеен график за изпълнение на строежа, в който са 

описани и визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове и количества работи 

по количествената сметка за строежа. Графикът представя строителната програма на 

участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната 
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последователност на строителните процеси. Организацията за изпълнение на строежа и 

линейният календарен график обосновават срока за изпълнение на строежа. Линейният 

график за изпълнение на строежа е придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на 

механизацията. 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

техническото предложение съответства на Графика за изпълнение и приложените към него 

диаграми, отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава качественото и срочно 

изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, като е предложено ниво на изпълнение 

в съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за 

наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от 

реализирането им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 

участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка на 

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 3. При разглеждането на техническите оферти не се установи необходимост от 

искане на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.  

 

 4. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатата 

оферта на участника „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите: 

Резултатите от прилагането на формулата за оценка по техническите 

показатели Срок за изпълнение на поръчката (О2) и Организация за изпълнение на 

поръчката (О3) са закрепени таблично, както следва: 
 

Оценяван участник: „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД 

Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

(О2) 

 

15 точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на допуснатия участник, описано в настоящия 

протокол. 

Оценка по показател: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА  

(О3) 

 

34 точки 

Мотиви:  

В своето техническо предложение участникът е описал минималните изискуеми 

елементи от възложителя, определени в документацията за участие в процедурата, а 

именно:  
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Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на 

поръчката, в това число описание на видовете строителни и ремонтни работи съгласно 

техническите спецификации и количествената сметка и тяхната последователност на 

изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са 

адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове строителни дейности. 

Участникът предлага подход за изпълнение на поръчката, основан на: декомпозиране на 

всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и 

край, посочени в линейния график; обосноваване на предложеният срок за изпълнение 

чрез дефиниране на ресурсите, с които се разполага и които са необходими за 

обезпечаване на качеството на крайния продукт; ефективни и адекватни мерки за 

управление на срока, качеството, опазване на околната среда, здравословните и 

безопасни условия на труд. Участникът е заложил трите характерни периода на 

строителството: подготвителен, основен и довършителен, като с линейния график е 

представена връзката между трите периода на строителството и съответствието й 

между трудовите и материално-техническите ресурси. В рамките на изпълнението на 

строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката. 

Първи етап: оформяне на документация и подготовка на площадката; Втори етап: 

земни работи; Трети етап: пътни работи; Четвърти етап - бетонови работи; Пети 

етап – документално приключване на обекта (описание на необходимите документи) и 

предаването му на възложителя. Представени са включените във всеки етап работи, 

които напълно обуславят изпълнението на поръчката в пълния й обхват. В рамките на 

представената от участника последователност е описан процесът, методологията и 

технологията на изпълнение на видовете работи с описание на последователността на 

операциите – земни работи, бетонови работи, армировъчни работи, направа на бордюри 

и тротоарна настилка и т.н.. Всяка от дейностите е декомпозирана на поддейности, а 

те от своя страна - на отделни операции и действия по изпълнението. В предложението 

на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите, задачите и операциите 

по изпълнението им спрямо отделните видове строителни работи съгласно 

техническите спецификации. Отразена е взаимовръзката между дейностите и 

съставляващите ги операции. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – 

предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение 

на поръчката.  

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация 

и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси – технически (механизация) и човешки, обвързани с конкретния подход 

за изпълнение на определения от възложителя обект, като същите покриват всички 

аспекти на извършваните дейности. 

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на 

поръчката съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими 

за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за 

изпълнението й работници, начало и край. При изследването на линейния график 

комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, 

взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове 
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работи са напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите 

за изпълнение и приемане на съответните видове работи. При определянето на 

периодите на изпълнение на всеки вид работи и тяхната последователност на 

изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от правилната 

технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите 

ресурси) зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията.  

Комисията констатира, че в своето техническо предложение участникът е описал 

минималните изискуеми елементи от възложителя, определени в документацията за 

участие в процедурата, като за представеното предложение за изпълнение на 

поръчката са налице следните обстоятелства:  

Налице е описание на: начина на изпълнение на строежа, последователността на 

предвижданите дейности съгласно техническата документация и спецификации, 

покриващи всички аспекти на изпълнението; технологиите за извършване на 

дейностите, като всички строителни дейности са описани в тяхната технологична 

последователност и взаимна обвързаност; предвидените за влагане материали; 

техническата обезпеченост (механизацията, която ще се използва); и ресурсната 

обезпеченост (човешкия ресурс, който е необходим). Организацията за изпълнение 

отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и 

спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически 

изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е 

представил линеен график за изпълнение на строежа, в който са описани и визуализирани 

(в графичен или табличен вид) всички видове и количества работи по количествената 

сметка за строежа. Графикът представя строителната програма на участника, като 

прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на 

строителните процеси. Организацията за изпълнение на строежа и линейният 

календарен график обосновават срока за изпълнение на строежа. Линейният график за 

изпълнение на строежа е придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на 

механизацията. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че предложението за изпълнението на 

поръчката отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа 

задължително изискуемите елементи и в своята последователност гарантира 

постигане на целените резултати спрямо минималните изисквания на техническите 

спецификации. 

Отделно от това спрямо предложението за изпълнението на поръчката може да бъде 

заключено наличието следните 3 /три/ надграждащи характеристики, съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, като основанията за 

това са следните: 

 В приложените към техническото предложение на участника линеен график за 

изпълнение на строежа и диаграма на механизацията за всяка операция са 

дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение -  брой и вид на 

необходимата механизация, включваща водоноска, бетонпомпа, бетоновоз, бордови 

автомобил, фреза, самосвал и багер, материали и др.. При анализ на представената 

информация, като част от организация на ресурсите, комисията счита, че: 

участникът е предвидил да ангажира действително необходимото техническо 

оборудване за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, 

съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се 

явява предпоставка за качественото изпълнение на строителството; предвиденото 
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оборудване като вид дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени 

в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно 

изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от 

работите като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща всички видове 

дейности съгласно количествената сметка, като нагледно и ясно е представено по 

коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно техническо 

оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането 

на техническата обезпеченост. Изброените машини покриват изцяло изпълнението 

на обществената поръчка, като данните за предвидения технически ресурс в 

линейния график за изпълнение на строежа съвпадат напълно с включените машини в 

диаграмата на механизацията. Съществено е да са предвидени действията за 

реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване, което 

участникът е направил. Участникът е планирал както превантивни мерки за 

ненастъпване на посоченото рисково събитие по аварии на строителната техника, 

включващи: управление на механизацията само от обучен, правоспособен персонал; 

използване на механизацията само за дейности, за които е предназначена; стриктно 

спазване на инструкциите за работа с конкретната машина и извършване на 

превантивна поддръжка от оператора; спазване на графика за периодични прегледи 

от екипите по поддръжка; поддържане на екип за реакция при аварийна ситуация; и 

сключване на договори със специализирани фирми за наем на техника; така и 

последващи мерки за преодоляване на последиците при настъпване на посоченото 

рисково събитие по аварии на строителната техника, включващи и план за действия 

по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване, както следва: 

замяна на авариралата машина до отстраняване на повредата с друга от същия 

работен клас; и осигуряване на действащ механизъм през целия срок на договора за 

предоставяне на машина под наем в срок 24 часа. Като цяло, участникът правилно е 

разграничил превантивните от последващите дейности за дефинираното рисково 

събитие по отказ/инциденти със строителни машини и оборудване, което 

обстоятелство е предпоставка за ефективност на предложената от участника 

стратегия за управление на посочения риск. Ангажираните мерки са логически 

последователни, обусловени една от друга, обосновани и строго систематизирани. 

Прави впечатление представянето на конкретно описани мерки, които са адекватни 

и кореспондиращи с идентифицираното рисково събитие. 

 За периода на изпълнение на строителството е аргументиран подход за доставка на 

материалите, както и входящ контрол от страна на екипа за изпълнение на 

поръчката  (представен подробно в офертата в частта „доставка на материалите, 

които ще бъдат вложени в обекта“). За осигуряване на качеството на изпълнение 

участникът предвижда мерки, обхващащи: идентифициране на схема за доставка; 

въвеждане на изисквания за съхранение и работа с основните материали; контрол на 

материалите, вземане на проби и изследвания; контрол на качеството на влаганите 

материали и изделия и на изпълнението видове работи. Прави впечатление, че 

участникът правилно е разграничил двете нива на контрол с оглед осигуряване на 

качеството на изпълнение на поръчката, а именно както контрол на влаганите в 

строителството материали, детайли, конструкции и/или изделия за осигуряване на 

съответствието им с изискванията на възложителя, така и контрол за спазване на 

технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи. Ангажираните 

контролни дейности са логически последователни, обусловени една от друга, 
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обосновани и строго систематизирани. Прави впечатление представянето на 

конкретно описани мерки, които са адекватни и кореспондиращи с 

идентифицираното рисково събитие, свързано с качеството на изпълнение. 

 Предложени са мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното 

население по време на строителството за следните указани аспекти – атмосферен 

въздух; реки и водни обекти; почви; биоразнообразие; отпадъци; шум; здравно-

хигиенни аспекти, които мерки са инициатива на участника, обезпечават целия 

период на изпълнение на договора, отнасят се до всички основни строителни 

дейности и са насочени към всеки от горепосочените от възложителя аспекти. 

Участникът е описал мерки, които освен в нормативните документи, са и мерки 

дефинирани от него. Отделно, във връзка с осигуряването на достъпност до 

прилежащите сгради, като част от стратегията си за управление на риска, 

участникът е планирал както превантивни така и последващи мерки за ненастъпване 

на рисковото събитие „ограничаване и/или спиране на движението по улици на 

града“. Всички горепосочени мерки са описани, видно е как тяхното прилагане ще 

доведе до допълнително намаляване затрудненията и дискомфорта за местното 

население по време на изпълнение на предвидените строителни работи и обезпечават 

целия период на изпълнение на договора.  

Спрямо предложението за изпълнението на поръчката не може да бъде заключено 

наличието останалите 2 /две/ надграждащи характеристики: 

 Участникът е описал ресурсната обезпеченост (човешкия ресурс, който е необходим) 

за изпълнение на поръчката, но не за всяка от дейностите е показано  

разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за 

всяка една операция или задълженията на отговорния/те за изпълнението й 

експерт/и. 

 Като цяло предложението допълва поставените с указанията условия на 

Възложителя и съдържа преимущества, описани в цялото техническо предложение 

на участника, но същото не води до постигане на елементи, свързани с 

възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и икономически 

аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали по смисъла на 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

Налице е пълно съответствие и липса на съществени противоречия между отделните 

части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен 

документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен 

график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на 

механизацията. Технологията и организацията, която е избрал участника, напълно е 

съобразена със спецификата на обекта и доказва по непоклатим начин наличието на 

гаранции за качеството на изпълнение. 

С оглед гореизложените мотиви и съгласно методиката за оценка на офертите е налице 

следното обстоятелство по този показател: 

Предложение за изпълнението на поръчката отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи (Налице е 

описание на: начина на изпълнение на строежа, последователността на предвижданите 

дейности съгласно техническата документация и спецификации, покриващи всички 

аспекти на изпълнението; технологиите за извършване на дейностите, като всички 

строителни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна 

обвързаност; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост 

(механизацията, която ще се използва); и ресурсната обезпеченост (човешкия ресурс, 

който е необходим). Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на 
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възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е 

съобразена с предмета на възлагане. Участникът е представил линеен график за 

изпълнение на строежа, в който са описани и визуализирани (в графичен или табличен 

вид) всички видове и количества работи по количествената сметка за строежа. 

Графикът представя строителната програма на участника, като прецизира 

съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на 

строителните процеси. Организацията за изпълнение на строежа и линейният 

календарен график обосновават срока за изпълнение на строежа. Линейният график за 

изпълнение на строежа е придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на 

механизацията) и в своята последователност гарантира постигане на целените 

резултати спрямо минималните изисквания на техническите спецификации (които 

обстоятелства са подробно описани и мотивирани), КАТО спрямо него може да бъде 

заключено наличието на следните характеристики, надграждащи предложението за 

изпълнение: 

2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 

изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали и др.), като освен това 

за изпълнението на строителството са дефинирани действия за реакция при 

отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия 

по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване).  

3. За периода на изпълнение на строителството е аргументиран подход за доставка на 

материалите, както и входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за 

мониторинга на качеството при получаване на материалите. Предложени са мерки за 

вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на строителните процеси.  

4. Предложени са мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното 

население, по време на строителството, за следните указани аспекти - достъпност до 

прилежащите сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите 

територии и улици, които мерки са инициатива на участника, обезпечават целия период 

на изпълнение на договора, отнасят се до всички основни строителни дейности и са 

насочени към всеки от горепосочените от възложителя аспекти. Тези мерки са описани, 

видно е как тяхното прилагане ще доведе до допълнително намаляване затрудненията и 

дискомфорта за местното население по време на изпълнение на предвидените 

строителни работи и обезпечават целия период на изпълнение на договора. 

Ето защо, участникът получава 34 точки по настоящия показател. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията 

единодушно  

 

 

 

Р Е Ш И: 
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І. На основание чл.107, т.2, букви „а“ и „б“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП 

предлага за отстраняване участника „БАРИН АЛП“ ЕООД. 

 

II. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовото му 

предложение участника „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД. 

 

 III. Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 24.07.2019 

г. от 16:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за 

която дата и час участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в 

профила на купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 18.07.2019 г. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Любомир Равелов (положен подпис) 

Членове Стефка Росенова (положен подпис) Розета Буйкова (положен подпис) 

 

 

(положени подпис и печат) 

Дата: 12.08.2019г.   Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и 

печат от възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

 


